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Zápis č. 12/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           19. 12. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Vydání občasníku MOLBYT č. 104 
2. Návrh stanov pro budoucí SVJ MOLBYT 
3. Prohlášení vlastníka na KÚ 
4. Graffiti  
5. Vytopení v 601  
6. Schodové hrany   
7. Byt 59307 - sociální odbor 
8. Inmes – servis Cooptherm 
9. Smlouva o dílo – samozamykací zámky a elektronický přístup do domů 
10. Revize plynu v domácnostech  
11. Převod členského podílu 59215 
12. Kompenzace po výmalbě 

 
 

1. Členové představenstva jednomyslně schválili obsah občasníku MOLBYT č. 104 a zajistili jeho vyhotovení a 
distribuci. Dále zajistili zveřejnění na webových stránkách BD MOLBYT. 
 

2. Členové představenstva provedli finální kontrolu, po doplnění od AK Mgr. Adriany Kvítkové, návrhu stanov 
budoucího SVJ MOLBYT před zveřejněním k připomínkování družstevníkům BD MOLBYT. Zajistili vyhotovení a 
distribuci v tištěné podobě pro zástupce domu a zajistili zveřejnění na webových stránkách BD MOLBYT. 

 
3. Členové představenstva odsouhlasili finální verzi dokumentu „Prohlášení vlastníka“ a pověřilo AK kancelář Mgr. 

Adriany Kvítkové k podání na katastrální úřad nejpozději do konce roku 2017. 
 

4. Odstranění grafitů, které poškodily fasádu domu zajistila firma DRTINA. Náklady s tím spojené byly vyčísleny na X,- 
Kč včetně DPH a byly odečteny z fondu oprav. Pojišťovna Kooperativa bude moci v příštích dnech uzavřít námi 
nahlášenou pojistnou událost.  

 
5. Vytopení v domu 601, které před několika měsíci zavinila firma provádějící rekonstrukci jednoho z bytů 

v uvedeném domě, způsobilo mimo jiné i škodu na společných prostorech u komor v 1.NP. Proto byla na základě 
odsouhlasení nákladů oprav vyzvána firma DRTINA, která zajistila opravu výmalby těchto prostor. Celková částka 
ve výši X,- Kč s DPH byla odečtena z FO. 

 
6. Výměnu nadměrně poškozených schodových hran z pojistné události viz. bod 4 tohoto zápisu a v ostatních domech 

zajistila firma DRTINA s celkovým nákladem X,- Kč s DPH. Tato částka byla odečtena také z FO. 
 

7. Členové představenstva obdrželi dopis ze sociálního odboru Prahy 8 s žádostí o prověření stavu bytu 59307 s tím, 
že údajně tento odbor zapracoval na neutěšující situaci nájemníka uvedeného bytu a pomohl možnými dostupnými 
prostředky k vyhovujícímu stavu bytu. Členové představenstva odboru zaslali odpověď, že se stav uvedeného bytu 
opravdu vylepšil a abychom nedopustili jeho znovu zhoršení, bude nájemník vyzýván v pravidelných intervalech ke 
zpřístupnění bytu a následné kontrole stavu bytu.  

 
8. Firma Inmes provedla na základě servisní smlouvy pravidelné čištění zařízení Cooptherm (oběhové čerpadlo pro 

distribuci TV) 
 

9. Členové představenstva podepsali smlouvu o dílo na instalaci samozamykacích zámků a instalaci elektronického 
zařízení pro přístup do domů BD MOLBYT s firmou LOCKSYSTEMS s.r.o.. Tato firma bude provádět instalaci 
v měsíci lednu. Náklady podle SoD byly vyčísleny na  X,- Kč s DPH. 
 

10. Náklady na pravidelnou revizi plynu zajištěnou firmou HŘEBÍČEK byly vyčísleny podle zpřístupněných domácností 
BD MOLBYT na celkových X,- Kč s DPH. Konečnou revizní zprávu budou členové představenstva během začátku 
měsíce ledna 2018 vyhodnocovat, aby mohli vyzvat některé družstevníky k nápravě stavu plynových zařízení 
hromadně.   
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11.  Na základě obdržené smlouvy o převodu členského podílu stvrzené úředně ověřenými podpisy a zaplaceného 

poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytu 59215. 
 

12.  Členové představenstva jednomyslně schválili návrh na poskytnutí mimořádné odměny ve výši X,- Kč hrubé mzdy 
/ 1 dům, za úklid, který si po výmalbě společných prostor vyžádalo zvýšené úsilí za účelem standardní čistoty 
domů.  

 
 

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

 
 
Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 
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